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15 જાન્યુઆરી 2021 નાાં રોજ નવી દિલ્હીિાાં ભારત-નેપાળ જોઇન્ટ કમિશનની છઠ્ઠી બેઠકની સહ-અધ્યક્ષતા મવિેશ 
િાંત્રી ડૉ. એસ. જયશાંકર અને નેપાળનાાં મવિેશ િાંત્રી િહાિમહિ શ્રી પ્રિીપ કુિાર ગ્યાવાળીએ કરી હતી. બન્ને 
પ્રમતમનમિિાંડળોિાાં ભારતનાાં મવિેશ સમિવ શ્રી હર્ષ વિષન શ ાંગલા અને નેપાળનાાં મવિેશ સમિવ શ્રી ભરત રાજ પૌડયાલ 

અને બન્ને પક્ષો તરફથી અન્ય સીમનયર અમિકારો સાિેલ થયા હતા. 
 

જોઇન્ટ કમિશન દ્વારા બન્ને િેશો વચ્િેનાાં બહુપક્ષીય સહકારનાાં તિાિ પાસાઓની વ્યાપક સિીક્ષા કરવાિાાં આવી હતી 

અને પરાંપરાગત રીતે મનકટનાાં અને િૈત્રીપૂર્ષ જોડાર્ો વિારે િજબૂત કરવા િાટેનાાં િાગોનુાં અન્વેર્ર્ કયુું હતુાં. બન્ને 
પક્ષોએ કમન્ટટમવટી, અથષતાંત્ર અને વ્યાપાર, ઊજાષ, તેલ અને ગેસ, જળ સાંસાિનો, રાજકીય અને સુરક્ષાનાાં િુદ્દાઓ, 
સીિા વ્યવસ્થાપન, મવકાસ ભાગીિારી, પ્રવાસન, સાંસ્ક મત, મશક્ષર્ અને ક્ષિતા મનિાષર્નાાં ક્ષેત્રો સમહતનાાં અનેક ક્ષેત્રો 
પર િિાષ કરી હતી. કેટલીક મદ્વપક્ષીય પહેલ આગળ વિારવાિાાં જોઇન્ટ કમિશનની ગત બેઠક પછી થયેલી નોંિપાત્ર અને 

નટકર પ્રગમતની નોંિ લેવાિાાં આવી હતી. 
 

પ્રાાંતિાાં કોમવડ-19 િહાિારીનો સાિનો કરવાિાાં બન્ને પક્ષો વચ્િેનાાં મનકટનાાં સહકારની નોંિ લેવાિાાં આવી હતી. 
ભારતિાાં કોમવમશલ્ડ અને કોવેમટસન રસીઓનાાં મનિાષર્િાાં નોંિપાત્ર સફળતા બિલ નેપાળે ભારતને અમભનાંિન પાઠવ્યા 

હતા અને નેપાળને વહેલાસર રસીઓનુાં પ્રાવિાન પ્રિાન કરવા િાટે મવનાંતી કરી હતી. 
 

િોમતહારી-અમ્લેખગાંજ પેટ્રોલીયિ પ્રોડટ્સ પાઇપલાઇન દ્વારા હાાંસલ થયેલ મસિાાંકનની નોંિ લેતા, બન્ને પક્ષોએ 
મિતવન સુિી પાઇપલાઇન મવસ્ત ત કરવા પર અને મસમલગુરી અને નેપાળિાાં ઝાપા જોડતી પૂર્વવય બાજુની નવી 

પાઇપલાઇન પર િિાષ કરી હતી. 
 

બન્ને પક્ષોએ જયનગરથી જનકપુર થઇને કુથાષ પહોંિતી ભારત અને નેપાળ વચ્િેની પ્રથિ પેસેન્જર રેલ્વે લાઇનનુાં કાિ 

પૂર્ષ થવાનુાં અમભવાિન કયુું હતુાં અને નોંિ લીિી હતી કે ટ્રેન સેવાઓનો પ્રારાંભ કરવા િાટેની કાયષકારી પ્રદિયાઓને અાંમતિ 

સ્વરૂપ આપવાિાાં આવી રહ્ુાં છે. સાંભમવત રાક્ષાઉલ-કાઠિાંડુ બ્રોડ ગેજ રેલ્વે લાઇન સમહત અન્ય સીિા-પારની રેલ 
જોડાર્ પદરયાજનાઓ પર પર્ િિાષઓ કરવાિાાં આવી હતી. 
 

જોઇન્ટ કમિશન દ્વારા લોકો અને િાલસાિાનનાાં સીિા પારનાાં આવાગિનની સુમવિા પ્રિાન કરવાની જરૂરીયાત પર 

ભાર િૂકવાિાાં આવ્યો હતો. તેવી પર્ નોંિ લેવાિાાં આવી હતી કે મબરગાંજ અને મબરાટનગર ખાતે તાજેતરિાાં ઉદ્િાટન 

કરવાિાાં આવેલ સાંકમલત િેક પોસ્્સથી બન્ને િેશો લોકોનાાં સુગિ આવાગિન અને વ્યાપારિાાં િિિ િળી છે. નેપાલગાંજ 

ખાતે ત્રીજા ICP નાાં મનિાષર્નાાં પ્રારાંભને બન્ને િેશોએ આવકાયો છે. ભારતે પાઠવ્યુાં હતુાં ક ેભૈરહવા ખાતે નવા ICP નાાં 



મનિાષર્નો ટૂાંક સિયિાાં પ્રારાંભ કરવાિાાં આવશે. બન્ને િેશનાાં લોકો િાટે અસાંખ્ય ફાયિાઓ િરાવતી પ્રસ્તામવત પાંિેશ્વર 

બહુહેતુક પદરયોજના સમહત સાંયુટત જળમવદ્યુત પદરયોજનાઓ ઝડપી બનાવવા પર િિાષઓ યોજવાિાાં આવી હતી. 
 

ભારતે પાઠવ્યુાં હતુાં કે તે અનુિાન સહાયથી નેપાળિાાં બે વિુ સાાંસ્ક મતક હેદરટેજ પદરયોજનાઓ હાથ િરશે, જેઓ 

પશુપમતનાથ દરવરફ્રન્ટ ડેવલપિેન્ટ અને પાટર્ િરબારિાાં ભાંડારખાલ ગાડષન રીસ્ટોરેશન છે. 
 

બન્ને પક્ષોએ આાંતરરામિય, પ્રાાંમતય અને પેટા-પ્રાાંમતય સહકાર પર દ્રમિકોર્ોનુાં આિાન-પ્રિાન કયુું હતુાં. નેપાળ દ્વારા 
સત્તાનાાં બિલાયેલા સાંતુલનને પ્રમતબબમબત કરવા િાટે મવસ્ત ત સાંયુટત રાિ સુરક્ષા પદરર્િનાાં કાયિી સભ્યપિ િાટે સિથષન 

વ્યટત કરવાિાાં આવ્યુાં હતુાં. 
 

પારસ્પદરક સાનુકૂળ તારીખ પર નેપાળિાાં જોઇન્ટ કમિશનની આગાિી બેઠક યોજવા બન્ને પક્ષો સાંિત થયા હતા. 
 

નવી દિલ્હી 

જાન્યુઆરી 15, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and 

may be referred to as the official press release. 

 


